Ekonomihögskolan

EAGIF, Magisterprogram i informationssystem, 60
högskolepoäng
Master's Programme (One year) in Information Systems, 60 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prorektor för Ekonomihögskolan med ansvar för
utbildning på grund- och avancerad nivå 2020-08-24 (U2020/709) och senast
reviderad 2020-10-16. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 202010-16, höstterminen 2020.

Programbeskrivning
Utbildningens syfte är att studenterna ska förvärva fördjupad förståelse för och
kunskap om viktiga aspekter av informationssystem (IS), design av informationssystem
(ISD) och informations- och kommunikationsteknologi (IKT).
Detta program fokuserar på hur informations- och kommunikationsteknik och
artificiell intelligens kan användas för att uppnå strategiska mål, och hur man
utformar och utvecklar moderna informationssystem, som är flexibla för
organisationens mål och behov. Du får en djupare förståelse för
informationssystemens bredare affärssammanhang och hur digitalisering påverkar
organisationer.
Eftersom informationssystem förekommer inom i stort sett alla verksamheter och är
en förutsättning för att uppnå verksamhetens strategiska mål är det viktigt att
förstå hur informationssystem ingår i ett brett sammanhang och hur de kan utformas
för att uppnå god teknisk prestanda och interaktionskvalitet. Informationssystem är
inte begränsade till vanliga persondator utan kan utformas för att användas av
yrkesverksamma som behöver förflytta sig mycket och det ställer nya krav
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på designarbetet och interaktionsmodellerna.
Omvänt är många av de vanligaste systemen redan byggda (och finns kvar som
tekniska arv) eller är standardvaror för IKT som köps färdigutvecklade för att användas
inom ramen för verksamheten som till exempel affärssystem (Enterprise Resource
Planning systems - ERP), system för produktionslogistik (Supply Chain
Management systems - SCM), system för att beskriva företags verksamhet (Business
Process Management Systems - BPMS), system för beslutsstöd i företag (Enterprise
Decision Management - EDM) osv. Här får IS-/ISD-specialisten rollen att anpassa
systemen till nya användarmönster och affärsprocesser och -strategier i en värld av
agil och global e-handel.
Det övergripande målet för utbildningen är att ge en fördjupad förståelse för dessa
aspekter av informationssystem och design av informationssystem. Utifrån det
övergripande målet jämförs teoretiska begrepp, modeller och verktyg med autentiska
och komplexa problem inom systemdesign för att studenterna ska öva sig i avancerad
problemlösning. Ett ytterligare syfte är att introducera, förklara och tillämpa
metodologiska aspekter av systemdesign.
Programmet är praktiskt orienterat, vilket innebär att studenterna efter avslutad
utbildning kommer att besitta specifika och värdefulla färdigheter och förmågor inom
systemdesign. Genom utbildningen får studenterna fördjupade och gedigna
kunskaper om teorier, begrepp, tekniker och tillämpningar inom systemdesign.
Karriärmöjligheter
Kandidater från detta program är mycket efterfrågade eftersom organisationer är
beroende av informationssystemsexperter för att förstå, designa och utveckla system
som hjälper dem att förbli konkurrenskraftiga på dagens globala marknad.
Programmet ger enastående karriärmöjligheter både nationellt och internationellt och
riktar sig till studenter som vill vara länken mellan teknik, människor och verksamhet.
Anknytning till fortsatta studier
Studenter med avslutad examen har behörighet att ansöka om studier på forskarnivå i
informatik/informationssystem.

Mål
Utbildningen bygger på tidigare studier på grundnivå i ämnen med anknytning till
informationssystem. I enlighet med Högskoleförordningen ska en student för
magisterexamen ha uppnått följande:

Lärandemål relaterade till Ekonomihögskolans mission
Studenter kommer att utvecklas i rollen som reflekterande praktiker i att ta en aktiv
roll för att utveckla ett hållbart samhälle som bygger på innovativt tänkande.

Kunskap och förståelse
För en magisterexamen måste studenter:
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●
●

●

visa kunskap och förståelse inom informationssystem, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar
av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa fördjupad metodkunskap inom informationssystem
visa gedigen kunskap om och förståelse för informationssystem, med särskild
betoning på metoder och tillvägagångssätt för utformning av informationssystem
visa förståelse för hur teorier och modeller för informationssystem kan användas
för att analysera en bred uppsättning problem i dagens näringsliv och samhälle

Färdighet och förmåga
För en magisterexamen måste studenter:
●

●

●

●

●
●

●

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i
dialog med olika grupper
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet
visa förmåga att lösa problem i utformning av informationssystem
visa förmåga att integrera metoder från olika områden för verksamhet, ledning,
informationssystem och informations- och kommunikationsteknologi
visa förmåga att arbeta såväl enskilt som i mångkulturella grupper för att lösa
praktiska problem och hantera mer omfattande projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För en magisterexamen måste studenter:
●

●

●

visa förmåga att inom informationssystem göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet
om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
informationssystem.

Kursuppgifter
Läsåret är uppdelat i två terminer, vilka i sin tur är indelade i två studieperioder
vardera. Kurserna går parallellt under första, andra och tredje studieperioderna.
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Period 1
Under den första studieperioden följer studenterna två obligatoriska kurser:
INFN25 IT, innovation och hållbarhet, 7,5 hp (obligatorisk)
I kursen behandlas hur IKT kan användas som ett verktyg för utvärdering och
innovation av hur företag informerar om och optimerar sitt miljöarbete. Vidare
diskuteras hållbarhet från ett perspektiv av grön IT med inriktning på hur datorer,
servrar, skrivare, monitorer och nätverkslösningar tillverkas, används och kasseras. Vid
kursens slut bör studenten ha förståelse för hur grön IT är en hållbarhetsfråga som
företag och individer behöver förhålla sig till. Genom att uppnå lärandemålen
kommer studenterna att ha förmåga att fastställa den totala ägandekostnaden för ITinfrastrukturen, förstå hur företag kan öka sin IT-effektivitet och därmed minska sitt
ekologiska fotavtryck samtidigt som de har förmåga att diskutera IT:s roll i en beslutad
hållbarhetssatsning.
INFN40 Strategisk ledning och informationssystem, 7,5 hp (obligatorisk)
Kursen ger ökade kunskaper om strategisk planering av IKT-stöd för
verksamhetsutveckling och tydlig förståelse för de principer som kan användas för att
styra samordningen av verksamhetsutveckling och IKT. I kursen undersöks företags
strategiska struktur. Vidare behandlar kursen kontrollmodeller för affärsorienterad ITstyrning. Kontroll av investeringar och kostnader för IKT som är kopplade till
verksamhetens effektivitet och utveckling studeras. Kursen behandlar planering,
styrning och användning av affärssystem i organisationer.

Period 2
Under den andra studieperioden följer studenterna en obligatorisk och en valbar kurs:
INFN01 Vetenskapliga undersökningsmetoder, 7,5 hp (obligatorisk)
I kursen behandlas några av de vanligaste kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoderna och teknikerna som används inom informatikforskning och
avancerade utredningar. Kursen behandlar också designvetenskaplig forskning inom
informationssystem och teknologi. Olika antaganden om världen och vår kunskap om
den, liksom om forskningens ändamål, diskuteras i relation till olika
forskningsmetoder och -tekniker. Vidare tar kursen upp den skriftliga redovisningen
av forskningen, det vill säga när forskningsresultaten ska redovisas skriftligt.
INFN35 Människa-dator-interaktion – design, 7,5 hp (valbar)
Kursen är inriktad på användarfokuserad design och teorier om utformning av
digitala artefakter. Den består av tre delar: teori, designworkshoppar och ett
designprojekt. Föreläsningarna går igenom fyra avsnitt som bygger på varandra:
interaktionsdesign och systemutveckling, interaktionsdesign kontra traditionellt
designarbete, UbiComp (Ubiquitous Computing) och interaktionsdesign bortom
persondatorn, metoder och modeller för interaktionsdesign. Studenterna arbetar i
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grupper om 3-5 deltagare med projekt som de själva avgränsar och använder för att
undersöka icke-traditionellt datorarbete och IKT-artefakter.
INFN45 Business Intelligence, 7,5 hp (valbar)
Kursen är inriktad på lösningar för Business Intelligence (BI). BI är en bred kategori
applikationer, tekniker och processer som används för att samla in, lagra,
tillgängliggöra och analysera data som kan hjälpa beslutsfattare att fatta bättre beslut
och vidta åtgärder. Studenterna ska tillägna sig kunskaper om hur man designar BIlösningar för olika typer av mål. Tre specifika mål för BI kan identifieras: 1) enskilda
lösningar, en eller några få sammankopplade tillämpningar, 2) BI för ett helt företag,
med BI-infrastruktur för hela verksamheten och 3) BI som stöd för
organisationsförändring och nya affärsmodeller. Målsättningarna för BI skiljer sig
avseende inriktning, omfattning, finansieringsnivå, engagemang, hur mycket resurser
som krävs, teknisk arkitektur, effekt på personal och företagsprocesser samt fördelar.
Kursen behandlar områden som hantering av BI-data (från olika BI-databaser till
datalagring i realtid), metadata, datakvalitet, BI-styrning och BI-fördelar. Aktuella
tendenser inom BI-området behandlas också. Dessa tendenser omfattar skalbarhet
(mer data, fler användare och mer komplicerade sökningar), genomgripande BI,
operativ BI och den BI-baserade organisationen (hur organisationer kan konkurrera
med hjälp av analytiska metoder).

Period 3
Under den tredje studieperioden väljer studenterna två valbara kurser utifrån följande
tre tillgängliga kurser:
INFN50 Business Decision Management, 7,5 hp (valbar)
Genom kursen lär studenterna sig att förstå utformning och genomförande av agila
affärsverksamheter som i hög grad övergått från produkter till tjänster och där
processer och beslut hanteras som två separata men sammankopplade aspekter och
tillgångar. Mer specifikt utvecklar kursen förståelse för behovet av uppdelning av
problemområden (Separation of Concerns) i systemutveckling, kunskaper om hur man
utformar, modellerar och hanterar verksamhetsbeslut i enlighet med DMN (Decision
Model and Notation, en OMG-standard) och hur man digitaliserar, automatiserar och
hanterar beslutslogik med hjälp av ett BRMS (Business Rules Management System).
Studenterna få också kunskaper om grundläggande verksamhetsprocessmodellering
för att automatisera arbetsflöden som kopplar samman beslutsuppgifter med
beslutstjänster.
INFN60 Designing Digitalisation, 7,5 hp (valbar)
Kursen är inriktad på de möjligheter och utmaningar som är kopplade till
digitaliseringen av samhället, moderna organisationer, företag och branscher. Häri
ingår utformning, samhälleliga, etiska och miljömässiga aspekter samt
ledningsproblematik från ett lokalt och ett globalt perspektiv. Genom kursen kommer
studenten genom teorier, metoder och tekniker att vara väl förberedd för att delta i
den digitala omvandlingen.
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INFN65 Verksamhet och artificiell intelligens, 7,5 hp (valbar)
Alla organisationer påverkas av och är beroende av processer, beslut och deras
digitalisering. Det mesta av dagens ledningsarbete kräver kunskap och verktyg för att
hantera verksamhet som ska stödjas av och automatiseras genom artificiell intelligens
(AI). Dessutom, för att få verkligt affärsvärde från AI, måste företag fokusera sina
ansträngningar inom AI på att förbättra processer och beslut. Kursen syftar till att ge
en inblick i att designa företag och att stödja artificiell intelligens.
Efter avslutad kurs ska studenterna ha en grundlig förståelse för hur processer, beslut
och AI formar dagens företag och deras design. Studenter ska kunna identifiera
problem som kan lösas av, eller beslut som kan fattas eller stödjas av AI i en
verksamhet och kunna implementera lösningar för att stödja de nämnda.
Kursen fokuserar på de utmaningar som affärsdigitalisering och artificiell intelligens
innebär i den moderna organisationen. För att hantera affärer ordentligt måste både
lednings- och teknologiska aspekter beaktas tillsammans. Genom att studera affärer
och artificiell intelligens och genom praktiska workshops fokuserar kursen på hur AI
och affärsdigitalisering förändrar interna och externa delar av verksamheten inom och
över organisationer.

Period 4
Den fjärde studieperioden ägnas åt examensarbetet där studenterna bedriver sin egen
forskning och visar sin förmåga att självständigt tillämpa kunskaperna från tidigare
kurser. I arbetet förbättrar studenterna sin kunskap och förståelse för
informationssystem. Examensarbetet genomförs i par och en handledare tilldelas varje
examensarbete.
INFM10 Magisteruppsats/Examensarbete, 15 credits (obligatorisk)
Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs av ett team med två studenter
som tar upp ett forskningsproblem. Detta är ett självständigt arbete, vilket innebär att
studenterna själva måste hitta ett problemområde – de får inte fördefinierade
problem. Problemområdet måste vara relevant för informationssystem/informatik som
samhällsvetenskap. Därefter måste studenterna formulera en forskningsfråga och
presentera ett relevant teoretiskt ramverk, som ger grunden för planering och
genomförande av en empirisk undersökning. Studenterna måste också dra slutsatser
från den empiriska undersökningen och det teoretiska ramverket. Slutligen måste
utredningen och resultaten presenteras i en skriftlig uppsats, vilken granskas vid ett
seminarium.
I uppsatsen kommer studenterna att använda kvantitativa eller kvalitativa metoder,
eller en kombination av dessa. Kursen i Vetenskapliga undersökningsmetoder ger dem
lämpliga kunskaper och verktyg.
Se bilaga EAGIF Programstruktur.

Examen
Examensbenämningar
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Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Informationssystem
Degree of Master of Science (60 credits)
Major: Information Systems

Examensfordringar
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen
huvudområde informationssystem utgörs av 60 hp på avancerad nivå. Följande ska
ingå i examen: de kurser som omfattas av aktuell programstruktur (se bilaga) inklusive
kursen INFM10 Magisteruppsats, 15 hp.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
En kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i kurser med anknytning till
informationssystem. I kurserna måste ingå: 1) Grunderna och rollen för
informationssystem, 2) systemanalys och design, 3) data och information, 4)
människa-dator-interaktion, samt 5) informationssystem i organisationer. Engelska 6.

Urvalsmetod
Baseras på akademiska meriter och avsiktsförklaring.

Övrigt
Programledning
För varje program utser Ekonomihögskolans styrelse en programansvarig som ansvarar
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av programmet. Varje program knyts även
till en värdinstitution, som utgörs av en av Ekonomihögskolans institutioner.
Värdinstitutionen ansvarar för att administrativ support ges till studenter och lärare
knutna till programmet.
Programansvarig är även sammankallande för en programgrupp eller programråd som
består av lärare och studentrepresentanter samt representanter för administrativ
support som håller regelbundna möten för att säkerställa att program genomförs med
hög kvalitet.
Alla program vid Ekonomihögskolan utvärderas årligen och ett programstyrkort
presenteras för styrelsen som ett led i fakultetens kvalitetsutvecklings- och
säkringssystem.

Betygsskala
Vid Ekonomihögskolan betygsätts kurser i enlighet med följande betygsskala:
A (Utmärkt) 85-100 poäng/procent. Ett framstående resultat som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84 poäng/procent. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
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C (Bra) 65-74 poäng/procent. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64 poäng/procent. Ett resultat som är tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54 poäng/procent. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte
mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49 poäng/procent. Ett resultat som är otillräckligt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Undervisande lärare avgör om antalet högskolepoäng ska omvandlas till 100 poäng
på aktuell kurs eller om ovanstående skala ska tillämpas som procent på en annan
skala.

Akademisk hederlighet
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.
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Programstruktur för Magisterprogrammet i informationssystem
Programmet på 60 högskolepoäng har följande struktur:

Termin 1, höst (30 hp)
Period1
Sept-Okt

Termin 2, vår (30 hp)

Period 2
Nov-Dec

Period 3
Jan-Mars

Två obligatoriska kurser:

En obligatorisk kurs:

Två av följande kurser:

INFN25
IT, innovation och
hållbarhet
(7,5 hp)

INFN01
Vetenskapliga
undersökningsmetoder
(7,5 hp)

INFN50
Business Decision
Management
(7,5 hp)

och

och en av följande
kurser:

eller

INFN40
Strategisk ledning och
informationssystem
(7,5 hp)

INFN35
Människa-datorinteraktion – design
(7,5 hp)
eller
INFN45
Business Intelligence
(7,5 hp)

Period 4
Apr-Juni
En obligatorisk kurs:

INFM10
Magisteruppsats/
Examensarbete
(15 hp)

INFN60
Designing Digitalisation
(7,5 hp)
eller
INFN65
Verksamhet och
artificiell intelligens
(7,5 hp)

Skolans programportfölj utvecklas ständigt och ibland kan kurser bytas ut eller ändras efter att du
har accepterat din studieplats. Dessa förändringar är vanligtvis ett resultat av studenternas feedback
och/eller utveckling inom respektive ämne. Ändringar kan ske i form av förändrat kursinnehåll,
undervisningsformat eller examinationsformer. Alla sådana förändringar är avsedda att främja
studenternas inlärning. Om programmet innefattar valbara kurser så kan studenter i de flesta fall
beredas plats i enlighet med önskemål, men det finns inga garanterade kursplatser.
1 högskolepoäng (hp) = 1 ECTS-poäng

